VĚSTNÍK 2016/09
STUDENTSKÉ VOLBY 2016
Do uzavření registrace zbývá 14 dní, přihlaste se
Studentské volby do krajských zastupitelstev jsou za
dveřmi, proběhnou 20.–21. září 2016. Vyplňte přihlášku
a přidejte se ke stovkám škol z celé republiky, které se
v letošním roce chystají volit. Registrovat se můžete do
14. září a zapojit se můžou i pražské školy, které budou
vybírat ze stran kandidujících ve Středočeském kraji.
Volte, promítejte, diskutujte – připravte své žáky našimi
volbami nanečisto na první opravdové volby. V průběhu
září
rozešleme
přihlášeným
školám
balíčky
s informačními, metodickými a propagačními materiály.
Hlasovací lístky všem doručíme přibližně týden před
volbami. Již nyní si na našem webu můžete některé
materiály stahovat v elektronické podobě. V případě
dotazů nás kontaktujte na adrese ester.pekna@jsns.cz nebo telefonním čísle 226 200 438.
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Zapojte se do Měsíce filmu na školách
Už podvanácté se budou v průběhu listopadu žáci na
stovkách základních a středních škol seznamovat
prostřednictvím filmů a besed s pamětníky, historiky
či filmaři s naší moderní historií. Jako téma letošního
ročníku jsme zvolili příběhy lidí, kteří v průběhu
minulého století z různých důvodů opustili své
domovy. Vybrat si tak můžete z filmů o odsunu
Němců, likvidaci církevních řádů, budování hranic
z ostnatých drátů, provokační akci StB Kameny nebo
emigraci po roce 1968. Pokud se do letošního ročníku
zapojíte, dostanete od nás nejenom DVD s vybranými
filmy, ale také plakátovou výstavu Z místa, kde žijeme, brožuru Emigrace a život v exilu a
didaktickou příručku Tři podoby propagandy. Přihlášku najdete na našich stránkách. Aktuální
informace sledujte na pribehybezpravi.cz.

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Přihlaste se na podzimní semináře
I v letošním školním roce pro vás chystáme řadu
workshopů. Na každém z nich budete mít příležitost si
prakticky vyzkoušet nové aktivity do hodin, setkat se s
kolegy i zajímavými hosty, sdílet společné výzvy a
zkušenosti. Již nyní se můžete přihlásit na tyto
celodenní semináře:

JAK PRACOVAT S TÉMATEM RADIKALIZACE MLADÝCH EVROPANŮ
Datum a místo konání: 30. listopadu 2016, Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova
37, Praha 1
Proč se tisíce mladých lidí žijících v Evropě nechalo zlákat radikální ideologií tzv. Islámského
státu a odjelo na východ bojovat svou „svatou válku"? Na semináři nabídneme inspiraci, jak s
tématem za pomoci dokumentárního filmu pracovat. Hostem bude novinář Ondřej Kundra,
který se radikalizací mladých Evropanů dlouhodobě věnuje.
Přihlášku a bližší informace najdete na našich stránkách.
CO SE NENOSÍ
Datum a místo konání: 7. prosince 2016, Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Kamenná 20, Brno
Oblékáme se každý den, ale málokdy přemýšlíme o tom, jak naše oblečení vzniká. Celodenní
vzdělávací seminář vychází z filmu Co se nenosí, který získal studentskou cenu poroty na
letošním MFF Jeden svět a který můžete nově zhlédnout i na našem webu. Film přibližuje
problematiku tzv. fast fashion. Seminář tak nabídne aktivity, které žákům pomůžou zamyslet
se nad dopady současného módního průmyslu na stav životního prostředí.
Přihlášku a bližší informace najdete na našich stránkách.
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ
Studenti se budou učit, jak realizovat vlastní projekt
Nový školní rok odstartujeme jedním z našich
největších setkání studentů v rámci projektu Kdo jiný?
Studentské lokální iniciativy. 5. září se do Prahy
sjedou studenti z Česka, Slovenska a Estonska. Čeká
na ně sice náročný, ale doufáme také inspirativní
program. Budeme se jim snažit předat co nejvíce
informací a zkušeností, aby byli po návratu domů
schopni realizovat svůj vlastní obecně prospěšný
projekt. Během týdne, který v Praze stráví, si vyzkouší
společně připravit a zrealizovat happening ve veřejném prostoru, budou diskutovat
s novinářkou Evou Mošpanovou o strategiích, jak komunikovat s novináři, a natočí vlastní
krátké video.

VÍTĚZOVÉ CENY GRATIAS TIBI 2016 SE PODÍVALI DO FRANCIE
O prázdninách jsme vypravili „autobus plný občanského aktivismu“ na výlet do
Štrasburku
Odměnou pro všechny vítěze Ceny Gratias Tibi
jsou i studijní pobyty v zahraničí. První cestu
začátkem prázdnin absolvovaly letošní laureátky z
projektů Žijí mezi námi... a Zachraňme TMU!
Spolu s nimi jely také dívky ze Skautského
střediska Moravská Orlice, které vyhrály
facebookové hlasování se svým projektem Coffee
to help, a Jakub Čech, oceněný zvláštním uznáním.
Účastníci navštívili mj. Evropský parlament, kde se
setkali s poslancem Luďkem Niedermayerem, ale zažili také bouřlivé jednání poslanců na
zasedání. Nominace na další ročník Ceny Gratias Tibi budeme spouštět začátkem září.
TIP: NEOHROŽENÝ ZORRO ANALFABET
Oslavte v září Mezinárodní den gramotnosti
Na 8. září připadá Mezinárodní den gramotnosti.
Diskutujte se svými žáky o tom, jak důležité je v dnešní
době čtení, psaní a počítání. A protože tomu možná
nebudou chtít věřit, vezměte si na pomoc Zorra mstitele.
Ten ve vtipném spotu, který najdete na našem webu,
dokazuje, že negramotnost se může týkat i toho
největšího hrdiny.

